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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
Τις σχετικές διατάξεις του Ν 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
Το υπ’ αριθμό 875/25-09-2008 έγγραφο στο οποίο εγγκρίνεται το ποσό των 80.000,00 €
από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για τον εξοπλισμού των Δημοτικών Σφαγείων Χανίων
Την υπ’ αριθμό 788/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής
Την υπ’ αριθμό 22/04-01-2009 απόφαση του Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων .
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια σφαγειοτεχνικού εξοπλισμού όπως
αναγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης, για τις ανάγκες των Δημοτικών
Σφαγείων Χανίων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο προμήθειας - προϋπολογισμός
Τα υπό προμήθεια είδη είναι τα παρακάτω:
Α/Α
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1
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Είδος
OMAΔΑ 1 – ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
Αποτεφρωτικός κλίβανος
ΟΜΑΔΑ 2 – ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ
Νιπτήρας – Αποστειρωτής
Πριόνι διχοτόμησης χοίρου με δυνατότητα
διχοτόμησης μόσχου

Ποσότητ
α
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1
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Αποστειρωτής πριονιού
Ηλεκτρική συσκευή αναισθητοποίησης αμνοεριφίων
με ηχητικό και ακουστικό σήμα
Ανοξείδωτος κάδος 200 lt με ροδάκια και καπάκι για
απορριπτόμενα ειδικού κινδύνου
Ανοξείδωτος κάδος 50 lt με καπάκι για
απορριπτόμενα

1
1
2
1

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 58.823,53 €
πλέον Φ.Π.Α. 19% (11.176,47 €) σύνολο 70.000,00 € και θα πληρωθεί από πίστωση του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009 με Κ.Α. 70-7131.006.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά
σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια υλικών του προϋπολογισμού. Οι
προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια όλων των ειδών της
ομάδας ή των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη
προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των υλικών της ομάδος. Η οικονομική
προσφορά σε δύο αντίγραφα, θα βρίσκεται σε κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα γράφει τα ίδια στοιχεία με εκείνα του φακέλου
των δικαιολογητικών.
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων
κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών καθώς και την εγκατάστασή
τους στα Δημοτικά Σφαγεία Χανίων.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως
εξής:
α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ.
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του
Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η αξιολόγηση των
προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ανάδοχος της προμήθειας
κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για όλα τα προσφερόμενα είδη της
ομάδος ή των ομάδων. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται
κλήρωση μεταξύ τους.
Άρθρο 2ο
Τεύχη Δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας
είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) οι τεχνικές προδιαγραφές & γ) ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός
Άρθρο 3ο
Ημερομηνία παραλαβής προσφορών
Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Γρηγορίου Ε΄ 50 & Κ.
Σφακιαννάκη, Χανιά, Β΄ όροφος, την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται
η 20η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:30 π.μ έως 10:00 π.μ. (ώρα
λήξης επίδοσης προσφορών), αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στον Δήμο στη διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Τ.Κ. 73135
με απόδειξη μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού. Προσφορές που κατατίθενται
εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Τα στοιχεία και το νομικό καθεστώς διενέργειας του διαγωνισμού ορίζονται στην
παρούσα διακήρυξη.
Άρθρο 4ο
Προέλευση
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη,
εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές επιχειρήσεις εμπορικές
ή κατασκευαστικές ελληνικές ή άλλων χωρών, πιστοποιημένες κατά ISO για κατασκευή και
τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια είδους .
Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 5ο
Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα
για τον Δήμο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές
μετά από νέα προκήρυξη, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον
προηγούμενο διαγωνισμό.
Επίσης ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό
οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι΄ αυτόν.
Άρθρο 6ο
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε
τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά
ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Άρθρο 7ο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την
συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 8ο
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% επί της συνολικής
ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
των ομάδων ή της ομάδας συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης
και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών
προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) μέρες από
την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα
1.1. Την ημερομηνία έκδοσης.
1.2. Τον εκδότη.
1.3. Την υπηρεσία του Δήμου Χανίων προς την οποία απευθύνεται.
1.4. Τον αριθμό της εγγυητικής.
1.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

1.6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
1.7. Τη σχετική προκήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού.
1.8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
1.9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου Χανίων και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ενημερωθεί το βάσιμο ή μη απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
1.10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
1.11.Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η
διακήρυξη.
1.12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 10%
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α της ομάδας ή των ομάδων συμμετοχής.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα
2.1. Την ημερομηνία έκδοσης
2.2. Τον εκδότη
2.3. Την υπηρεσία του Δήμου Χανίων προς την οποία απευθύνεται
2.4. Τον αριθμό της εγγυητικής
2.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
2.6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση
2.7. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
2.8. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου Χανίων και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ενημερωθεί το βάσιμο ή μη απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
2.9. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
2.11. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα προσφερόμενα είδη πλέον δύο (2) μήνες.
2.12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης
Η χρηματική εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ορίζεται στο 10% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων συμμετοχής και

κατατίθεται πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης (ο χρόνος της
εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές). Η εγγύηση
αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όρους όπως εκείνοι της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες περισσότερο από το συμβατικό χρόνο
εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την
νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα συνοδευμένες από επίσημη μετάφραση τους
στην Ελληνική.
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
4. Έντοκα γραμμάτια δημοσίου
4.1. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνονται δεκτοί στην
ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
4.2. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής,
γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν
κατά το χρόνο εκποίησης του.
4.3. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνεται με παραλαβή
τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού
αποδεικτικού παραλαβής.
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Άρθρο 9ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Κάθε προμηθευτής που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα προσκομίσει έγγραφο, στο
οποίο θα φαίνεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σύμφωνα με τους
όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένος (Άρθρο 7 παρ.
1 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)).
Απαιτούμενα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού εις διπλούν:
1) Κυρίως Φάκελος
Α Οι Έλληνες πολίτες:
α. Πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά.
β. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει
επί λέξη: «λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν
τους Διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α., περί διάρκειας ισχύς προσφοράς για τρεις μήνες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την
ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε
διαγωνισμού του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί
λειτουργίας της επιχείρησης»
γ. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της
παρούσας διακήρυξης.
δ. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόμενου κι όταν αυτός είναι νομικό
πρόσωπο, του νομίμου εκπροσώπου του, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
στ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.To πιστοποιητικό
ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που
είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους
ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α.. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον
οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος
συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. & Α.Ε. θα
προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά
ειδικότητα στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο
κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης,
ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού
σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει
μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει
την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης
προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της
παραγράφου αυτής.
ζ. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των
παραγράφων (ε) & (στ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστημένοι.
η. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
θ. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό
αντίγραφο αυτής που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο
Δήμο Χανίων
Β. Οι αλλοδαποί:
α. Πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά.
β. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει
επί λέξη: «λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν
τους Διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α., περί διάρκειας ισχύς προσφοράς για τρεις (3) μήνες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την
ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε
διαγωνισμού του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί
λειτουργίας της επιχείρησης»
γ. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της
παρούσας διακήρυξης.
δ. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητηκής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του διαγωνιζόμενου κι όταν αυτός είναι νομικό
πρόσωπο, του νομίμου εκπροσώπου του, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
ε. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση

και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
στ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου
(στ) που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.
ζ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής
τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
η. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό
αντίγραφο αυτής που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο
Δήμο Χανίων
Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι κατάλληλα θεωρημένα από την αρμόδια Ελληνική
Προξενική Αρχή.
Γ. Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):
α. Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) εκτός του
αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. Στην περίπτωση
αυτή υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος
της συμμετέχουσας εταιρίας.
β. Ακριβές αντίγραφο καταστατικού ( νόμιμα θεωρημένο)
Δ. Οι συνεταιρισμοί:
α. Πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά.
β. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει
επί λέξη: «λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν
τους Διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α., περί διάρκειας ισχύς προσφοράς για τρεις (3) μήνες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την
ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε
διαγωνισμού του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί
λειτουργίας της επιχείρησης»
γ. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της
παρούσας διακήρυξης.
δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (ε) & (στ) του εδαφίου Α Έλληνες Πολίτες
του παρόντος άρθρου.
ε. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών (κοινή προσφορά):
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση.
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.ΕΧ. για ενώσεις προμηθευτών που
αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή
εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις
εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό
μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους
υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που

καθορίζονται για την χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο
Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος .
δ. Αντίγραφο συμφωνητικού τους θεωρημένο από αρμόδια ΔΟΥ.
ΣΤ. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών , οι συμμετέχοντες οφείλουν
να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό τα ακόλουθα :
1. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή
δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών που αποτελεί το αντικείμενο της
σύμβασης για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις.
2. Υποβολή υπογεγραμμένου καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που
πραγματοποίησε κατά την τελευταία τριετία.
3. Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε
σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας , για την
συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες δημοσίου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει
υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.
4. Δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει
σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας τα υπό προμήθεια είδη στα Δημοτικά Σφαγεία Χανίων.
5. Δήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε
αρμόδια αρχή για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών ελεύθερων στα Δημοτικά Σφαγεία
Χανίων.
6. Αναλυτική δήλωση κατά άρθρο για την συμμόρφωση ή απόκλιση των
προσφερόμενων ειδών από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
7. Δήλωση για την χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερόμενων ειδών. Η
υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται αν προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης.
8. Δήλωση του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα προσφερόμενα είδη,
τον τόπο εγκατάστασης του και το έτος κατασκευής. Μετά την υποβολή της προσφοράς
απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε.
Εφ’ όσον για την κατασκευή των προσφερόμενων ειδών μεσολαβούν διάφορες φάσεις
βιομηχανοποίησης πρέπει τα παραπάνω να δηλώνονται για τις διάφορες φάσεις και επιπλέον
πρέπει να δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής των διάφορων φάσεων στην διαμόρφωση της
τελικής τιμής του προϊόντος.
9. Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα είδη μερικά ή
ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά (για την περίπτωση
που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο η παραπάνω
δήλωση αφορά το υπόλοιπο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α. αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
β. θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί δέκα (10) έτη, ακόμη και
απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο από τον Δήμο.
γ. θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό
απαιτηθεί από τον Δήμο.
Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή
φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική.
Θα γίνουν δεκτές δηλώσεις προερχόμενες είτε από το εργοστάσιο κατασκευής, είτε
από τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα. Στην δεύτερη περίπτωση για να γίνει δεκτή η
παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή επιβεβαίωση του δηλούντος ότι
κατέχει την ιδιότητα του επίσημου εισαγωγέα.

10. Πιστοποιητικό ποιότητας του προμηθευτή κατά ISO για κατασκευή αν είναι
κατασκευαστής ή εμπορίας αν είναι έμπορος και τεχνικής υποστήριξη των υπό προμήθεια
είδών.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής και τις
υπεύθυνες δηλώσεις, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν
κατατεθεί στην υπηρεσία που ενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους –
για όσα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος τους για τα υπόλοιπα εφόσον δεν έχει παρέλθει
τρίμηνο από την έκδοση τους εκτός από το πιστοποιητικό του επιμελητηρίου που θα έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού – θα γίνεται δε ρητή
μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό
Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες με τα πλήρη στοιχεία των
συμμετεχόντων.
Εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια
αρχή.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερες από μία (1)
εταιρίες ή ενώσεις προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να
εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ενώσεις προμηθευτών. Στην
περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες
τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης δεν
μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του υπάλληλος εταιρίας που
συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο
τρόπο αμοιβής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση
του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί
αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής
του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία εκτός από το μη οφειλής
προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων, θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια
φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να
συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση.
Άρθρο 10ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον
διαγωνισμό.
3. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε
τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.
4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες
προσφορές δεν πληρούν όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό, δεν λαμβάνονται υπόψη. Προσφορές
που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα
που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από
την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατίθενται την

ημέρα του διαγωνισμού. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια δηλ. ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ο τίτλος του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του προμηθευτή που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό.
Άρθρο 11ο
Προσφορές:
Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται σε ΔΥΟ (2)
αντίγραφα συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιολογητικών νόμιμα επικυρωμένων, μέσα
σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο
παραπάνω άρθρο 10 παράγραφος 6 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές,
δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού,
όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η
εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
2. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν
διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ'
αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης
των προσφορών.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να
αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους
όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς
δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον
προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 12ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να
παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία,
πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από
την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος
της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των
διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 5 και 23 παρ. 2. του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 13ο
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Άρθρο 14ο
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της
διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από γνωμοδότηση του οργάνου αυτού.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις.
Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις.
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή
ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες
οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του
προϊόντος
Άρθρο 15ο
Δείγμα
Οι συμμετέχοντες οφείλουν, αν απαιτηθεί, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν
δείγμα των προσφερόμενων ειδών για επίδειξη σε τακτό διάστημα που θα καθορισθεί από την
επιτροπή αξιολόγησης.
Άρθρο 16ο
Ενστάσεις προς της υπογραφής της σύμβασης
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του,
ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού
υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης
μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. άρθρο 15 παρ. 1α. Η ένσταση εξετάζεται από την Δημαρχιακή Επιτροπή και η
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του
διαγωνισμού.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο
από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του

διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντίστοιχου
σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το
όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Δημαρχιακή
Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις των δημαρχιακών επιτροπών καθώς και οι αποφάσεις τους
γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 17ο
Προσφερόμενη τιμή
1. Η τιμή προσφοράς θα είναι σε ΕΥΡΩ (€). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση
των προσφερόμενων ειδών στο Δήμο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 16 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 18ο
Αποσφράγιση των προσφορών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο
μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω
διαδικασία που αφορά διαγωνισμό που γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ήτην πρόσκληση.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Η αποσφράγιση των προσφορών
γίνεται δημόσια.
3. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών για όσες
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, γίνεται η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, κατά
την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 19ο
Αξιολόγηση προσφορών
Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του
προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:

-

Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης. Προσφορές που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται.
Η προσφερόμενη τιμή. Ανάδοχος της προμήθειας της ομάδας ή των ομάδων
κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για όλα τα προσφερόμενα
είδη της ομάδος ή των ομάδων αντίστοιχα δεδομένου ότι οι προσφορές είναι
αποδεκτές βάση των τεχνικών προδιαγραφών. Εάν περισσότεροι του ενός
προσφέρουν την ίδια τιμή για κάποια ομάδα, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους
(τυχούσες κληρώσεις ανά ομάδα είναι ανεξάρτητες).

Άρθρο 20ο
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
1. Η ορισθείσα σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. επιτροπή αξιολόγησης των
προσφορών γνωμοδοτεί προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει για τα
παρακάτω θέματα.
1.1. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα
1.2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή
μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
1.3. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση
της προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με την
περίπτωση 1.1 της παραγράφου αυτής.
Στην περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών γνωμοδοτήσει για:
1.4 Ματαίωση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας του
υλικού για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
1.5 Συνέχιση του διαγωνισμού με υποβολή νέων εγγραφών προσφορών, χωρίς τροποποίηση
των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
1.6 Τελική ματαίωση της προμήθειας,
τότε τη σχετική απόφαση λαμβάνει η Δημαρχιακή Επιτροπή.
Άρθρο 21ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεση
1. Στον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας θα σταλεί
σχετική ανακοίνωση, στην οποία θα αναφέρονται όσα ορίζονται στο άρθρο 24 παρ. 1
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
2. Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει στον Δήμο σε χρόνο μικρότερο των δέκα (10) ημερών από την ημέρα
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας
και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ε.Κ.Ο.Π.Τ.Α.
Άρθρο 22ο
Σύμβαση
1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική
σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση για τη διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της
διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο

ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Ο.Π.Τ.Α..
Άρθρο 23ο
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση προμηθευτή
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 27 και 33 του Ε.Κ.Ο.Π.Τ.Α. και έκπτωση του αναδειχθέντος προμηθευτή.
Άρθρο 24ο
Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των προσφερόμενων ειδών δεν
πληρούνται οι όροι της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Άρθρο 25ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Φ.Π.Α. και τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Δήμο.
Άρθρο 26ο
Παραλαβή υλικών-πληρωμή
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και στα Δημοτικά Σφαγεία Χανίων. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον
οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση
και στα άρθρα 28, 29 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Η πληρωμή της αξίας του εξοπλισμού της ομάδας ή των ομάδων στον αντίστοιχο
προμηθευτή/προμηθευτές, θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά
την οριστική παραλαβή του και εντός εξήντα (60) ημερών από την ημέρα υποβολής των
σχετικών παραστατικών και δικαιολογητικών.
Ο ανάδοχος της κάθε ομάδας υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων
φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο
Φ.Π.Α. και τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο.
Η πληρωμή του προμηθευτή για κάθε ομάδα θα γίνεται από το Δήμο Χανίων βάσει
των παρακάτω δικαιολογητικών:
1) τιμολόγιο νόμιμα θεωρημένο,
2) πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εις τριπλούν,
3) δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη όπου θα εισαχθούν τα είδη,
4) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαίωση φορολογικής
ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του προμηθευτή και
5) βεβαίωση μη οφειλής από το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό
αντίγραφο αυτής που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο
βρίσκεται στο Δήμο Χανίων.
Σε περίπτωση που η πληρωμή της αφετέρου συμβαλλόμενης καθυστερήσει από την
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.
138/τ.Α΄/05-06-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 2909-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από το συμβασιούχο.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της
ημερομηνίας έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ο
Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες
κρατήσεις.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Δήμου, από τον οποίο θα
ενταλματοποιηθεί.
Άρθρο 27ο
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί κατά τα νόμιμα και θα αναρτηθεί στο
κατάστημα του Δήμου Χανίων.
ΑΡΘΡΟ 28ο
Πληροφορίες.
Την παρούσα θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Χανίων στη δ/νση Κ. Σφακιαννάκη και Γρηγορίου Ε΄ 50 Χανιά, τηλ. 28210-41710 (κ.
Μαρία Γκιζελή) ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr
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